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  هو العليم

 ياز کشورها يخارج يدانشجو ير بودم، تعداديرکبيدانشگاه ام يسازيکشت يرشته مهندس يمن دانشجو ۷۷که که درسال يهنگام
چ يبا هيتقر يده بودند وليد يک سال دوره زبان فارسيران اعزام شده و يبه امعترض بودند که از کشورشان  يليآنها خ. ميداشت يعرب

 ۹۲که در سال  اکنون هم .بخوانند ن را يالت يو باز مجبور بودند کتابها نبود که بخوانند يبه زبان فارس ييايدر يکتاب تخصص
-  ۲۰با همان مشکالت يو تقر ميندار يمتنوع و مناسب يمنابع فارس يم وليدار يان خارجيدانشگاه خود دانشجو م باز هم ما دريهست
   .ن مشکل مواجه هستنديا هم با يرانيان ايخود دانشجو. سال گذشته پابرجاست ۱۵

 يهنوز کتابها ييايرد يو پژوهش يقاتيمرکز تحق ۲۰ش از ي، بييايدر يمرکز دانشگاه ۱۰ش از ينجاست که چرا کشور ما با بيسؤال ا
و  ين مراکز پژوهشي؟ اولدداشته باش نبايد) شوديگفته م يسازيکه اصطالحاً کشت( ييايدر يدر رشته مهندس يمناسب يعلم

در  يم حتين هستيالت يمحتاج کتابها يسال باز هم بطور حاد ۳۰هنوز بعد از  يافتتاح شدند ول ۶۴ران در سال يا ييايدر يدانشگاه
سال است که در دنيا کتابهاي  ۱۰۰اين در حاليست که بيش از  ران است؟يت در شأن اين وضعيا ايواقعاً چرا؟ آ. سانسيمقطع ل

  .شوند و صدها منبع التين موجود بوده و يک رشته نوظهور مانند نانوفناوري يا بيوتکنولوژي نيستتخصصي اين رشته چاپ مي

ب يفقط نصک ملت که ي ياست بس بزرگ و موجب سرافراز يکشور، افتخارک يک علم در ينه شدن يشدن و نهاد يبوم
اگر قرار باشد عمده وقت خود را صرف . دهنديمح يترجشان منافع شخصيرا بر شان مليمردم آنها منافع شود که يم ييکشورها

. مانده وقتمان را به اموري مثل کتاب نوشتن اختصاص دهيم بديهي است که هرگز ره به جايي نخواهيم بردته کسب درآمد کنيم و
ر يک ترم در چند دانشگاه د) افتهيت المال رشد و تکامل يو از حقوق ب يدولت يهانهيکه با هز(مثال وقتي يک استاد فرزانه و دانشمند 

دهد و  ! و در کنار آنها به چند شرکت هم مشاوره داشته باشدواحد  ۱۰تدريس کند و در هر دانشگاه هم بيش از ! در چند شهر مختلف
نند اموري ما رسد و صد البته کهبه هيچ اموري به درستي نمي بديهي است که !!عالوه بر اينها يک مسئوليت اجرايي هم داشته باشد

  . ميسر خواهد بود !سال دوم زندگي ۸۰نوشتن کتاب فقط در 
وظايف ديگري هم  معيشتمشکالت معيشتي براي همگان وجود داشته و دارد ولي مهم اين است که فراموش نکنيم عالوه بر تامين 

شوند در حاليکه حتي يک جلد چه بسيار اساتيد بزرگي در اين رشته در کشور هستند که ظرف چند سال آينده بازنشسته مي. داريم
البته بجز تعدادي جزوات کالسي پراکنده که تصورات دانشجو، خستگي و مختصرسازي استاد،  کتاب هم از آنها به يادگار نمانده است

ياد  بخوبي به. است هم در آنها لحاظ شده! نمودارهاي ترسيم شده دستي، بدخطي دانشجو و عقب افتادن دانشجو از نوشتار ها وشکل
با يکي از اساتيد خبره و بزرگوار، درس هيدرواستاتيک داشتم و ايشان در کالس گفتند که قصد نوشتن يک کتاب  ۷۹دارم که در سال 

  !! هستيم هنوز اين کتاب منتشر نشده است ۹۲و سرانجام تا هم اکنون که در سال ... هيدرواستاتيک را دارند
که  حضور دارند يسازيکشت يتخصص يبا دکترا يات علميعضو ه ۱۲ر حداقل يرکبياه امدانشگ يسازيبطور مثال در دانشکده کشت

جلد کتاب تخصصي مفيد و ارزشمند فقط از  ۲۵ش از يبشد تاکنون بايد يک کتاب توسط هريک از ايشان چاپ مي! سال ۱۰اگر هر 
شه يدر واقع هم  .اندسال اخير چاپ شده ۳آنها هم ظرف  است که!!!! جلد  ۲داشت که البته اين عدد تا به امروز اين اساتيد وجود مي

شود و يک کشور ميک علم در يشدن يآنهاست که به مرور موجب بوم» رسوب علم«ماند يم روند و آنچهيند و ميآيها مآدم
  .نابود شدني نيستيک دانش بومي با هيچ ترفندي  .ريالغ است و» کتاب«رسوب علم و ثبت دانش، همان  ين ابزار برايبهتر
ا يه يا روسيشما در آلمان، فرانسه  يخودشان است مثالً وقت يشان به زبان بومي، منابع علميامروز يايمهم در دن يکشورها يتمام

ر يخودشان است و اصالً مطالعه منابع غ يآنها به زبان بوم يمنابع علم يتمامبا يتقرد که يکنيد مشاهده ميکنيل ميتحصه يترک يحت
کاتالوگها  يو حت يمنابع علم يبه آلمان رفته بودم و تمام يک سفر کاريدر  ياد دارم وقتيبه . داننديم» بيننگ و ع«ک يرا  يبوم

د که ياشما فراموش کرده«: ، جواب دادديندار يسيبه زبان انگل يبودند، به فرد مسئول اعتراض کردم که چرا مطالب يزبان آلمان هم به
شده بودم از استاد  اعزام يدکتر يبرا ين جواب را وقتيه هميشب »!!ماست يگيدر همسا يگريد س کشوريانگلد يدر آلمان هست
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کامالً ک شعار يران يآنوقت در ا .شان مهم استيشان برايا غرور مليدم واقعاً چقدر مردم دنيدم و آنوقت فهميخودم شن يراهنما
 يبرا يبه ابزار ن شعاريعمالً ا ين مسئله درست است وليت ايالبته کل. »است يسيلامروز زبان علم، زبان انگ«ج شده که ينامربوط را

ت اگر به کشور خود و خون ين وضعيبا ا. ل شده استيمان تبديغرور مل تمسخرها و سرکوب و يکارمنها و ندايکاره کميتوج
د نکنياند در واقع درک نمخود کرده يرا سپر بال و تابلوشعار  نيکه ا يافراد. ميام قطعاً خدمت نکردهيانت نکرده باشيدانمان خيشه

را در  يسيک متن انگليخود شما «زان بپرسد که يعز نياست حداقل از ين يآخرکس. يرانيران و به ايکنند و به اين ميکه به خود توه
   .»انه چه توقعي ميتوان داشت؟حاال از دانشجو و مهندس داخل کارخ. !!قهيرا در چند دق يک متن فارسي و يخوانيچندساعت م

 يافتادگک عقبين است يغ شده ايهم تبل يد و اعضاء علمياسات ين چند دهه از سويطول ا ن طرز تفکر غلط که عمدتاً دريجه اينت
  ن شأن ماست؟يت ايفعالسال  ۳۰واقعاً بعد از  .است ييايدر يرشته مهندس يب در منابع علميعج
گر يدطرف و از  نيالت يو کتابها نترنتياطالعات از ا يآورل شده به ترجمه و جمعينس که تبداسيل يهان رشته اغلب پروژهيدر ا
ا انجام شده، فرموله ياست که چند دهه قبل در دن يموضوعات يت ناباوريد در نهانشويسانس که انجام ميفوق ل يهاپروژه از ياريبس

نست که رفتار اصحاب خرد يا واقعاً چرا؟ جواب. ميکنيف ميبه عنوان پروژه ارشد تعرم آنها را يشده و در کتابها ذکر شده و ما تازه دار
و  منتقل نشده ين فارسازب ا منتشر شده هم هنوز بهيش در دنيسال پ ۵۰که  يعلم يآور بوده که کتابهاکسالت ين علم به قدريدر ا

  . ندشديترجمه م يا به فارسيمعتبر و معروف دن يحداقل مراجع علمچه خوب بود اگر . ندارند يافراد از آن اطالع
وجود  يک عزم جديد يبا. افتديک ساله اتفاق نمي يحتا يک شبه يز يک کشور نيدر  يعلم يبودن و کامل شدن کتابها يالبته غن

ابد و در واقع هر يو تکامل بهبود پس از سالها کتابها  يت علميفيشود تا مرحله به مرحله ک ت گسترده شروعيک فعاليداشته باشد و  
 يسم، تماميرا بنو ييايدر يمعمار يخواستم کتاب جامع مهندسيم يخود من وقت بطور مثال. گر شوديکتاب د يبرا ياکتاب پله

باشد که بعدها . کردم از نقاط قوت آنها استفاده کنم و نقاط ضعف آنها را پوشش دهم يف را خوانده بودم و سعيدکترس يکتابها
  . نديل نمايما را اصالح و تکم يهاند و نوشتهيايب يکسان

در  يار حلزونيبس يااکنون به گونهمتأسفانه هم يشروع شود ول يد بطور گسترده و جدياست که با يدر کل، آنچه مهم است حرکت
هرگز خوب درک نشده و  يبه زبان فارس يعلم يرگذار کتابهايار تأثيت و نقش بسين است اهميل آن ايدل چرا؟. حال حرکت است
 يشان بر سر دانشگاههايه ايکه سا(ف يدکتر س ين چند  جلد کتاب آقاياگر واقعاً هم. آن منعطف نبوده است يهرگز نظرها بسو

، بدتر از آنچه اکنون است يت اسفناکيبود واقعاً چه وضعمالک اشتر ن يدانشگاه صنعت يمنتشر شده از سو يو کتابها) ران مستدام باديا
   !آمد؟يش ميپ

بدليل (رغم محدوديت منابع طراحي علي در رشته هوافضا. است ييايدر يرشته مهندس يهمپادر ايران هوافضا  يقدمت رشته مهندس
 يعلم يغن يآنها کتابها از ياريتشر شده که بسنمختلف م يهادر حوزه يفارسکتاب عنوان  ۲۰۰ش از ي، امروزه ب)کاربردهاي نظامي

از آنها در حد  ياريشده که بس جلد کتاب چاپ ۶۰تاکنون حدود  ۶۴رشته ما، کالً از سال  وقت درنهستند، آ يدانش طراح يمحتوا با
که در  يين کتابهاياول. ستين گر در دسترسيا نسل آن منقرض شده و دياست  يعموم ييات و آشنايان کلياطالعات و ب يآورجمع
 يدگاه اپراتوريشتر با دينوشته شده که ب يرانيشرکت کشتزحمتکش ناخداها و پرسنل به بعد چاپ شده، اغلب توسط  ۶۴ يسالها

 يو پژوهش يشان توسط مراکز دانشگاهياشايسته ن حرکت يا يلارزشمند هم بودند ود و يمفار ينوشته شده و البته در زمان خود  بس
ا حداقل کتاب ي يا ابزار طراحي يدانشگاه يکه به عنوان منابع علم يعلم ياکنون کتابهاد گفت در کشور ما، هميبا. دا نکرديادامه پ

  !!استجلد  ۲۰از  کمترباشند  ، قابل استفادهيشناور وکشت يدر موضوع طراح يدرس
مقاله . کتاب بوده است ين موضوع شده، معطوف شدن نظرات به سمت انتشار مقاله بجايکه باعث غفلت از ا يگر از علليد يکي

اً مقاله يثان. ح کرديرا تشر يچ علميتوان هينم ياصفحه ۱۰ک مقاله حداکثر ياوالً در  .کتاب باشد يبرا ينيگزيتواند جايهرگز نم
به  خود د و بروز شدن علميجد يتهاياز فعال يآگاه يدارند و فقط برا يکاف يي، آشنايک موضوع علميد است که با يمف يکسان يبرا

مقاالت  يک کشور باشد، قطعاً سطح علميدر  يد و متنوعيمف يعلم يثالثاً اگر کتابها. علوم يريادگيبراي روند نه يسراغ مقاالت م
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متأسفانه در . ستين يسه با مقاالت علميچ وجه قابل مقايت نشر کتاب به هيخواهند کرد و لذا اهم ياز رشد قابل مالحظهين يکنفرانس
ن رشته معطوف انتشار يدر ا يارشد و دکتر يان کارشناسيدانشگاهها و دانشجود يعمده اسات يم که انرژير شاهد هستياخ يسالها

  .اندرا به انتشار کتاب معطوف داشته يار کميمقاالت شده و توجه بس
باً ينه مقاومت مصالح تقريمثالً در زم. ميشويم متوجه فاصله فاحش با حالت مطلوب ميگر دقت کنيد يعلم يهاامروزه اگر در رشته

د يکتاب مقاومت مصالح وجود دارد و در مجموع شا عنوانا چند يک يمرتبط است،  يمهندس يهارشته يکه دارا يدانشگاهدر هر 
از  ياريست که در بسين در حاليا. وجود دارد يا ترجمه به زبان فارسيف يکتاب تأل عنوان ۵۰ش از ين مورد، بيبتوان گفت فقط در ا

 يا اصال کتابي، ايت در دنيسال فعال ۱۰۰ران و بعد از يت در ايسال فعال ۳۰کشور بعد از  ، در کلييايدر يموضوعات رشته مهندس
تندرو  يشناورها يها، طراحپروانه ي، طراح)يامانيدر(ل حرکات در امواج يمانند تحل جلد کتاب وجود دارد ۱ا حداکثر ي وجود ندارد

طراحي شناورهاي خاص مانند در شناورها،  يارگونوم، هايکشت يداخل يمعمار يدر شناورها، طراح يمنيو نجات، ا ي، آبگرفتگيسرش
هاي جنبه، ييايدر يهاتيکامپوز ر آب، انتخاب مواد بدنه شناورها،يز يجوشکارها، يسازه بدنه کشت يطراح، هيدروفويل کرافتها

- کارخانجات کشتي ها،يکشت يناوبرستم برق و يسها، يستم رانش و انتقال قدرت کشتيس يطراحمختلف هيدروديناميک کشتي، 
  .دهها موضوع ديگرو  ، کار با استانداردهاي دريايي، کتابهاي آموزشي نرم افزارهاي دريايييد کشتيند توليسازي و فرآ

 عنوان کتاب، ۷ با ييايفرهنگ لغات درعنوان،  ۱۱با  يفراساحل يسکوها يطراحنسبتاً خوب کار شده،  ،موضوع ۴به نظر من تنها در 
  . عنوان کتاب ۴و زيردريايي با  کتاب عنوان ۴با  يک کشتيدرواستاتيو ه يداريپا

ان و طراحان يدانشجو جلد کتاب موجود باشد که نيچند يد در هر موضوع تخصصيبا» رسوب دانش«و  يعلم ييايجاد پويا يبرا
 ينه طراحيو جامع در زم ين کتاب غنيبرسند مثالً اگر چند يمناسب يبندک جمعيک موضوع، به يبتوانند از مطالعه چند کتاب در 

ار مهم ين موضوع بسيدر اافسوس که  يشده است ول يبوم يسازه کشت يتوان ادعا کرد که دانش طراحيموجود باشد م يسازه کشت
  .جلد کتاب موجود است ۱فقط و پرکاربرد 

  
  ! يافتنيدست يک آرزوي

ساله را تا  ۱۰۰د يساله و شا ۳۰ يافتادگ، عقبيک حرکت جهاديم با يتوانيم ميجاد کنيا يعمومفه يک احساس وظيم يتوانباگر  ما
 ميموجود اضافه کن يعنوان کتاب به کتابها ۳۰ش از يب) ۹۷تا سال (نده يسال آ ۵م و انشاءاهللا ظرف يو البته به مرور جبران کن يحد

ک از يهرم و ياگر ضرورت موضوع را درک کن. ميجلد برسان ۱۵۰ش از يبه برا  ييايدر يتخصص ينده تعداد کتابهايسال آ ۱۰و ظرف 
گران يد«م که ين فرهنگ را داشته باشيو ا »گران نباشديار ديم که ممکن است در اختيار داريدر اخت يدانش«م که يما باور داشته باش

د يکه شارخ خواهد داد  ياد که چه معجزهيم ديآنوقت خواه »ک کننديگران هم ما را در علم خود شريم تا ديک کنيرا علم خود شر
  .مان مشکل باشديباورش برا

و  يقاً ابراز نگرانيدانم، از وضع موجود عمين رشته ميا يک عضو کوچک که همواره خود را دانشجوينجا به عنوان يلذا من در ا
بزرگوار  ديازاسات به اشتراک گذاشتن دانش خود در قالب انتشار کتاب اقدام کنند؛ يکنم برايکرده و از همه دلسوزان دعوت متاسف 

أت يتوسط اعضاء ه يو کتب مرجع علم يفيتأل يکتابها .سانسيان ليدانشجو يف گرفته تا حتير و شريرکبيام يخود در دانشگاهها
ارشد  يمحدود متناسب با موضوع پروژه کارشناس يسو برر ياترجمه يو کتابها نگاشته شده يان دکتريدانشگاهها و دانشجو يعلم

  . ارشد انجام شود يالن کارشناسيالتحصا فارغيان يتواند توسط دانشجويم
ره که بر اساس يو غخچه انواع شناورها يات و تاريان کليا بي يعموم ييبا موضوع آشنا ييسانس هم در انتشار کتابهايان ليدانشجو
هم  يان کارشناسين دانشجوياز هم يديج مفينقش کنند که البته نتا يفاينه اين زميتوانند در ايباشد، متواند يم ينترنتيا يجستجو

انجام  يدر زمان يهمگ) اندول ذکر شدهدکه در ج( ي، موالنا و توراني، اسدي، قانعيان نگهداريآقا يبدست آمده است مثالً کتابها
  .»خواستن توانستن است«پس . سانس بودنديان ليشان دانشجويشدند که ا
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  ک کتابي: نامه ارشدانيهر پا

ه و بدليل کردپااليش را مطالب بدست آمده . نامه کارشناسي ارشد، افراد حداقل يک سال مطالعه و تحقيق ميکنندمعموال در هر پايان
افراد ميتوانند همان مطالب را کاملتر . دکنننامه ذکر ميدر گزارش پايانرا ، بخش کوچکي از آن نامهو شان پايان محدوديت صفحات

صدها . قابل استفاده باشد ،تري از افراداي که براي قشر گستردهکرده و مقدمات و موخرات رايج در کتابها را به آن اضافه کنند به گونه
از آنها هم براحتي ميسر نيست در اند و اجازه استفاده ها دفن شدهنامه کارشناسي ارشد از سالها قبل تا کنون در قفسه کتابخانهپايان

يافت وهم سطح کردند هم سطح علمي دانش مهندسي دريايي خيلي ارتقاء ميها را افراد بصورت کتاب منتشر ميحاليکه اگر همان
  . يندههاي ارشد آنامهپايان

  
  م؟يچگونه کتاب خود را چاپ کن

ن مرحله توسط يد و در چندير درآوريهم به رشته تحرفو قابل  يمنطقب يک ترتيکرده و با  يبندخود را جمع يابتدا مطالب علم
  . ل به انتشارات باشديد تا آماده تحويکن يبندپ کرده و صفحهيسپس مطالب را تا. ديکن ينيگران آن را بازبيا ديخودتان 

است و در  يطوالن يليدر دانشگاهها خ يريگميو تصم يند داوريفرآ .ک دانشگاه چاپ شوديک کتاب حتماً توسط يندارد که  يلزوم
در تهران با صدها ابان انقالب يمثالً خ(خود  شهر يهاياز انتشارات يکيد به يتوانيشما م. برديزمان م!! سال ۳-۲ش از يموارد ب يبرخ

شامل اخذ مجوز وزارت ارشاد،  يمراحل قانون يتمام. ديچاپ کنماه  ۲ظرف کتاب خود را  ينه شخصيمراجعه کرده و با هز) يانتشارات
نه انجام شده ياز فروش کتابها به مرور هز پس. ستين ينگران يشود و جايانجام م يره توسط همان انتشاراتيو غ يکتابخانه مل

  . شما يک افتخار است برايو  يک غرور مليماند يگردد و آنچه ميمسترد م
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  ٩٢تا مهرماه  - )مهندسي دريايي(دريايي  ليست کتابهاي منتشر شده در زمينه مهندسي معماري
  

  هاي کتابمهمترين مشخصه
  :شامل

 نويسنده سال محل تهيه
  نام کتاب

ف )تقريبي -تعداد صفحات(
ردي

 

بيان خصوصيات مانور کشتي از ديدگاه اپراتوري و 
 ملواني

فايل الکترونيکي 
 موجود است

 زادهمحمدحسين سليم ١٣٦٦
  هامانور عملياتي با کشتي

 )صفحه ٢٢٥(
١ 

بيان خصوصيات امواج دريا از ديدگاه اپراتوري و ناخداي 
 کشتي

  زادهمحمدحسين سليم  ١٣٦٦  --------
  آشنايي با امواج دريا

  )صفحه ١٨٠(
٢ 

جهاد دانشگاهي   اولين لغتنامه تخصصي دريايي ايران
  ٣  نامه درياييواژه  زادهمحمدحسين سليم  ١٣٧١  دانشگاه تهران

    ١٣٧٠  کيشانتشارات   
  ٤  تعادل و ايستايي کشتي

دانشگاه علوم و فنون   
  ٥  تعادل در کشتي      ينيامام خم ييايدر

 هاي کشتيآالت، تاسيسات و دستگاهآشنايي با ماشين
فايل الکترونيکي 

 موجود است
١٣٦٧ 

  ارژنگ نصيري
 اسحاق علي مير 

 ٦ آشنايي با اصول مهندسي دريايي

 -کنوانسيونهاي بين المللي -هاخصوصيات انواع کشتي
 هاساختمان بدنه کشتي

 اسحاق علي مير ١٣٦٧ ------
  شناخت کشتي

 )صفحه ٣٠٠(
٧ 

مروري بر خصوصيات هيدرواستاتيک، هيدروديناميک، 
 امواج و فرآيند طراحي کشتي

فايل الکترونيکي 
 موجود است

١٣٧٣ 
  مهدي سيف

 محمدسعيد سيف

  اصول طراحي کشتي
 )صفحه ٣٠٠(

٨ 

ها به همراه اسامي گذاري اجزاء داخلي انواع کشتيشماره
 محمدسعيد سيف ٧٤  تخصصي آنها

  فرهنگ مصور کشتي
 )صفحه ٢٠٠(

٩ 

هيدروديناميک از ديدگاه آزمايش مدل و کارهاي تجربي 
 هاي درياييو انواع تجهيزات آزمايشگاه

دانشگاه 
 ھرمزگان

 محمدسعيد سيف ٧٣
  مقاومت و پيشرانش

 )صفحه ٣٠٠(
١٠ 

دانشگاه   
 ھرمزگان

  ١١  يک کشتيناميد  محمدسعيد سيف  

دانشگاه  هاتعادل و پايداري طولي و عرضي کشتي
 ھرمزگان

 محمدسعيد سيف ٧٤
  تعادل وپايداري شناورها

 )صفحه ٤٠٠(
١٢ 

انواع شناورهاي فراساحلي و سکوهاي ثابت و سکوهاي 
  محمدسعيد سيف  ٧٤  متحرک

  هاي درياييسازه
  )صفحه ٣٠٠(

١٣ 

هاي بيان مسائل مکانيک سياالت به همراه مصداق
 متعددي از کاربردهاي دريايي 

٦٦٤٠٥٣٨٥  
٦٦٤٠٩٩٢٤  
٦٦٤٨٢٢٢١ 

 محمدسعيد سيف ٩١
  )صفحه ٥٥٠(مکانيک سياالت  

 )با توجه به مسائل مهندسي دريايي( 
١٤ 

 -روابط حاکم بر امواج منظم و نامنظم و طيف امواج 
 محاسبه نيروي امواج

٦٦٤٠٥٣٨٥  
٦٦٤٠٩٩٢٤  
٦٦٤٨٢٢٢١ 

 محمدسعيد سيف ٩٢
  امواج دريا

 )صفحه ٢٢٠(
١٥ 

 آشنايي با جوانب مختلف مهندسي دريايي و کشتي
فايل الکترونيکي 

 موجود است
 ١٦ ٢و  ١اصول مکانيک دريايي  کتاب هنرستان ٧٩

موسسه آموزش علوم و   
موسسه آموزش علوم و فنون     شيک ييايفنون در

  شيک ييايدر
  يالت موتورخانه کشتيو تشک ن آالتيماش

  
١٧  
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  حسين نوربخش  ٨١  انتشارات اميرکبير  در زمينه کشتي و صيادي
  فرهنگ دريايي خليج فارس

  ١٨  )صفحه ٤٧٠(

مرکز  - وزارت راه و ترابري  
عبدالرضا  -خسرو مشتريخواه  ٨٧  تحقيقات و آموزش

  محبي
  فرهنگ جامع دريايي

  ١٩  )صفحه ٣٧٠(

مرکز  - وزارت راه و ترابري  
عبدالرضا  -خسرو مشتريخواه  ٨٤  تحقيقات و آموزش

  محبي

  فرهنگ مصور دريايي
  )صفحه ٤٥٠(

  
٢٠  

  -کاملترين فرهنگ لغات دريايي ايران
 قرار اين از اختصار طرز به كتاب جلد سيزده مندرجات

 .2 ج دريايي، سفرهاي تاريخ و دريانوردي .1 ج :است
 - رده كشتيها، ساختمان

 مكانيكي سيستمهاي و تجهيزات آنها، بازرسي و بندي .
 .4 ج ساحل، مهندسي .3 ج كشتي، الكترونيكي و

 5 ج آن، اهداف و اقيانوسشناسي
 زيستشناسي .6 ج .دريا زمينشناسي و آلودگي شيمي،

 .8 ج كشتي هدايت و ناوبري اصول .7 ج شيالت، و دريا
 و حقوق .9 ج دريايي، و بيمههاي دريايي نقل و حمل
 انگليسي  فارسي برابرنامه . 10 ج دريايي، تجارت قوانين

 13 ج نمايه؛ . 12 ج فارسي،  انگليسي برابرنامه . 11 ج
  .پيوست

  موسسه انتشارات نگاه
به سفارش سازمان (

  )بنادر و دريانوردي
  گروه مولفان  ٨٧

  دريايي  بندري جامع دايرةالمعارف
  ٢١  ) جلدي ١٣(

هاي کنکور مجموعه سواالت چندين سال از تست
سازي به همراه جوابهاي کارشناسي ارشد کشتي

 بسيار مناسب براي داوطلبان کنکور ارشد -تشريحي
   

هاي کارشناسي ارشد مجموعه آزمون
 مهندسي معماري دريايي 

٢٢ 

  ج فارسيدانشگاه خل  
   ين اسکندريحس

 يعبدالرضا خالد زارع

 يدر صنعت کشت يبر جوشکار يمقدمه ا
  ٢٣  يساز

تاريخچه  -ها و تسليحات آنهامروري بر انواع زيردريايي
 هاعمومي تکامل زيردريايي

فايل الکترونيکي 
 موجود است

 محمد مونسان ٨٣
  هاي نظاميآشنايي با زيردريايي

 )صفحه ٢٢٠(
٢٤ 

هاي آلماني با بيان تاريخچه تکامل تکنولوژي زيردريايي
 تکيه بر علل، نتايج و نکات عملياتي 

الکترونيکي فايل 
 موجود است

 محمد مونسان ٨٥
هاي آلماني تاريخچه فناوري زيردريايي

 )صفحه ٥٢٠(
٢٥ 

هاي نظامي مروري بر خصوصيات طراحي زيردريايي
 شامل پايداري، هيدروديناميک، سازه، تاسيسات و غيره

فايل الکترونيکي 
 موجود است

 محمد مونسان ٨٨
  اصول طراحي زيردريايي

 )صفحه ٥٠٠(
٢٦ 

نسخه کامل و رفع  -هابيان تعادل وپايداري کشتي
نواقص شده آن بطور کامل در قسمت دوم کتاب جامع 

 مهندسي معماري دريايي
 محمد مونسان ٨٦ 

  تحليل پايداري شناورها
 )صفحه ٥٠٠(

٢٧ 

ها، آشنايي با انواع کشتي: داراي شش قسمت اصلي
هيدروديناميک، امواج و درياماني،  -هيدرواستاتيک

اي بر طراحي کشتي و استانداردهاي دريايي، مقدمه
 شناورهاي تندرو سرشي

٠٩١٣١٩٤٣٦٠٨  
٠٩٣٥٤٩٨٤٧٧٣  

٦٦٩٥٢٤٨٨ 
٦٦٤٠٤١٣٢ 

 

 محمد مونسان ٨٨
  کتاب جامع مهندسي معماري دريايي

 )صفحه ١٠٠٠(
٢٨ 

فرآيند مرحله به مرحله ساخت يک زيردريايي مدل 
مناسب براي شرکت در مسابقات  -راديوکنترلي

 شناورهاي تندرو
  بهروز اسدي ١٣٩٠ ٠٣١١٢٣٥٢٧٠٥

  هاي مدل طراحي و ساخت زيردريايي
 ٢٩  )صفحه ٢٤٠(

تئوري و طيف امواج دريا به همراه روابط طراحي براي 
 پايه سکوهاي دريايي

٦٦٤٠٥١٣٢  
 محمدرضا تابش پور ٩٢  ٦٦٩٦٧٨٩٦

  هاي فراساحليمهندسي کاربردي سازه
 )صفحه ٢٠٠(

٣٠ 
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٦٦٠١٣١٢٩ 
لغت تخصصي و مصور از انواع جوانب  ١٥٠٠٠شامل 

مهندسي دريايي به عنوان مجموعه فرهنگ لغت 
 تخصصي مهندسي دريايي

٩٢ ٢٢٩٣٢٨٩١ 
  محمدرضا عربيارمحمدي

  پويا موالنا
 عبداهللا سکاکي

  فرهنگ مصور تخصصي دريايي
 )صفحه ١٤٠٠(

٣١ 

 مطالب بسيار مفيدي از طراحي شناورهاي چندبدنه 
SWATH 

٩٢ ٢٢٩٣٢٨٩١ 
  محمدرضا عربيارمحمدي

  پويا موالنا
 عبداهللا سکاکي

  معماري شناورهاي چند بدنه
  )صفحه ٣٠٠(

  
 

٣٢ 

هاي لوکس مسافربري ساخته آشنايي با انواع کشتي
شده در دنيا وخطوط کشتيراني و ساختار داخلي اين 

  هاکشتي
 محمدحسين توراني ٩٢ ٠٣١١٢٣٥٢٧٠٥

  مسافربريهاي اصول طراحي کشتي
 )صفحه ٢٠٠(

٣٣ 

  ٨٢  ٢٢٩٣٢٨٩١  

  زاده محمدرضا صادقي
  محمد حمايتي،  عباس ولي 

سرشت حسن اميرحسين نيک
  فروزاني

  هاي پرندهقايق 
 ٣٤  )صفحه ٤٠٠(

  پورکامبيز عالم  ٨٢  ٢٢٩٣٢٨٩١  
 ٣٥  اصول طراحي شناورهاي تندرو   علي دهقانيان 

  پورکامبيز عالم  ٨٢  ٢٢٩٣٢٨٩١  
  علي دهقانيان 

  مفاهيم طراحي هواناو
 ٣٦  )صفحه ٤٠٠(

  ٨٣  ٢٢٩٣٢٨٩١  
  علي دهقانيان

  پورکامبيز عالم
  حميد جوادي

  اصول طراحي شناورهاي اثرسطحي
 ٣٧  )صفحه ٤٠٠(

  نيارضا مظفري  ٨٦  ٢٢٩٣٢٨٩١  
  هاي درياييخوردگي سازه

 ٣٨  )صفحه ٢٠٠(

  علي راميار  ٨٦  ٢٢٩٣٢٨٩١  
  کاويتاسيونکاويتاسيون و سوپر 

 ٣٩  )صفحه ٢٩٠(

د يحم-ين لطف اللهيقي    زيانتشارات دانشگاه تبر  
  ييدايمحمدرضا ش-ياحمد

  ٤٠  يفراساحل يک سازه هايناميد

 يدانشگاه آزاد اسالم  
  ٤١  کيناميدروديه  ير خسروجرديام    قاتيواحد علوم  تحق

  
 يپژوهشکده مهندس

ت يآب دانشگاه ترب
  مدرس

  ٤٢  شناور يک سازه هايناميدروديه  يو مس يجورن  

  ار خوشدليامک هوشيس      
ز و يآنال( SACSنرم افزار  يآموزش کاربرد

  ٤٣  )ييايدر  يسکوها يکاربرد يطراح

  ٤٤  قيآب عم يل ارتعاش سکوهايتحل  محمدرضا تابش پور    سيساتيفدک ا  

  يخسروبرگ يبيرضا ط    رينقش جهانگ  
  زه يو ييايدر يسازه ها

  ٤٥  )شناور يتا به آب انداز يرياز آب گ(

  ٤٦  ييايدر يسکوها يطرح و اجرا يمبان  ار خوشدليامک هوشيس    سيساتيفدک ا  

اکبر  يام گراف ترجمه عليليو     
  يگل افشان

  ييايدر يسکوها
  ٤٧  

ام گرافيليو       
  يترجمه مهر

 –يطراح: ييايدر يبر سازه ها يمقدمه ا
  ٤٨  نصب - ساخت 

عيسم يم نورينع        ٤٩  فراساحل يسازه ها يمهندس 
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يد قضاتيجمش    نيرهنگاشت نو    
سات يدر تاس يمنيبه مبحث ا ينگاه

  ٥٠  ١٠٤١٨زو يفراساحل بر اساس استاندارد ا

لوريت        ٥١  )يکشت(ا يدر يبا اصول مهندس ييآشنا 

  يمحمدرضا نگهدار  ٨٩  ٠٣١١٢٣٥٢٧٠٥  
  يقانع يعل

  يشناخت کشت

 ٥٢  )صفحه ٣٢٠(

  يمحمدرضا نگهدار  ٨٩  ٠٣١١٢٣٥٢٧٠٥  
  

  Maxsurf  افزار  به کمک نرم يکشت يطراح

 )صفحه ١٦٠(
٥٣ 

هاي تجاري به همراه روابط بررسي ساختمان کشتي
 يکتاب درس -استاندارد طراحي سازه بدنه کشتي 

  ساختمان کشتي
 ٥٤  يتشک هزاس يحارط  احمد رهبر رنجي  ٩٠ ٠٣١١٢٣٥٢٧٠٥

کاربردي در ترجمه کتاب باراس شامل فرمولهاي بسيار 
  هاي تجاريطراحي کشتي

٦٦٤٩٨٨٦٨  
٦٤٥٤٢٢٦٤  

٦٤٥٤٢٢٦٦  

  محمدرضا خدمتي،   ٩١
  ايرج کيوانفر 

  ٥٥  طراحي و عملکرد کشتي

٠٢١-٦٦١٦٤٠٧٢  
٦٦٠١٣١٢٩  

 هاگشناد تاراشتنا
  فيرش يتعنص

  فيس ديعسدمحم  ٩٢
  يرپارپ هدازقداص مانهب

   ياهيحطسريز يحارط لوصا

  ٥٦  نيشنرس نودب

  
 هاگشناد تاراشتنا

  فيرش يتعنص
  فيس ديعسدمحم  ٩٢

  هدازيجاح داجس
  ٥٧  اهروانش يکيمانيدورديه تمواقم

  
 هاگشناد تاراشتنا
 مولع و يدرونايرد

  راهباچ ييايرد
  يرادهگن اضردمحم  ٩٢

  يميهاربا رذوبا
  ٥٨  شنارشيپو کيمانيدورديه

  
٠٢١- ٦٦٥٦٧٦٢٧  

٦٦٥٦٧٦٢٦  
٩١  

  يرال يمظاک يلعدمحم
  روپهجاوخ رالاس

  ينايک دازرف
  يربکا دمحم

 تالايس کيمانيد ليلحت و يزاسلدم

 رازفا مرن کمک هب يتابساحم

  ANSYS-CFX 

۵۹  

  یدیحوت ریما  ٩٢  ٢٢٠٨٥١١١-١٢  
  یدورهق یرافغ یداه

   عماج یامنهار

ANSYS FLUENT 
۶۰  

لطفا در صورت مشاهده نواقص در اين جدول يا . فارسي موجود در کشور باشدرشته مهندسي دريايي  تواند يک بانک اطالعاتي مناسب براي استفاده از کتابهاياين جدول مي
 (m.moonesun@gmail.com)ديدن کتابهايي که تازه چاپ شده، بوسيله ايميل زير به اينجانب اطالع دهيد تا بروز رساني نمايم 

 فرهنگ لغات دريايي: خاکستري  
 هايي براي آشنايي عمومي وکلياتکتاب: زرد  
 دنتواند به عنوان کتاب درسي هم باشبهايي که داراي روابط و محتواي مناسب براي طراحي بوده و ميکتا: آبي  
 کتاب مرجع علمي که داراي مطالب علمي کاملي در موضوع تخصصي خود است: سبز  

  )ها از ديدگاه اينجانب استکتاب بنديتقسيم(
  

  با ارادت فراوان به تمام مهندسان دريايي ايران
  محمد مونسان

  ۹۲  دنفسا


